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Figyelem! Az alábbi táblázatok tájékoztató jellegőek, változások elıfordulhatnak, minden változtatást a
http://www.tka.hu/palyazatok/3021/palyazati
http://www.tka.hu/palyazatok/3021/palyazatizatok/3021/palyazati-dokumentumok oldalon közzéteszünk!

ALBÁNIA
Jele
(mtp.)
4.b

Idıtartam
2-5 hó

Az ösztöndíj
Összes keret
Célja, jellege
fı
idı
3-6
14 hó posztgraduális tanulmányok,
kutatás

A pályázó
Végzettsége
egyetemi (mester)
diploma vagy PhD.
diploma

TudományTudomány-/szakterülete
valamennyi tudományterület

Megjegyzés
Korhatár
45

/Anyagi ellátás,
ellátás, stb./
küldı fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél: ösztöndíj

A meghirdetés feltételes, még egyeztetések folynak az albán féllel.

ARGENTÍNA
Jele
(mtp.)
I./3.

Idıtartam
2-6 hó

Az ösztöndíj
ösztöndíj
Összes keret
Célja, jellege
fı
idı
kutatás

A pályázó
Végzettsége
egyetemi (mester)
diploma vagy PhD
diploma

TudományTudomány-/szakterülete
valamennyi tudományterület

Megjegyzés
Korhatár
nincs

/Anyagi ellátás,
ellátás, stb./
küldı fél: útiköltségtámogatás; fogadó fél: havi
ösztöndíj (7600 argentin
peso), kötelezı
egészségügyi biztosítás

Az argentin partner arról tájékoztatta irodánkat, hogy pénzügyi okok miatt nem tud 2018-2019-re ösztöndíjakat
felajánlani magyar kiutazóknak. Erre a programra tehát ebben a pályázati ciklusban nem lehet jelentkezni.

BULGÁRIA
Az ösztöndíj
Összes keret
Idıtartam
Célja, jellege
fı
idı
1-3 hó 10 hó
posztgraduális kutatás
idıtar
tamba
n
Bolgár fél honlapja. http://www.minedu.government.bg/
Jele
(mtp.)

A pályázó
Végzettsége
mester diplomávl
rendelkezık

TudományTudomány-/szakterülete
vlamennyi tudományterület

Megjegyzés
Korhatár

/Anyagi ellátás,
ellátás, stb./

CSEHORSZÁG
Jele
(mtp.)
12.a.

12.b.

Az ösztöndíj
Összes keret
Célja,
Idıtartam
Célja, jellege
fı
idı
7-14 nap 12 fı 85 nap tapasztalatcsere, rövid
tanulmányút

1-3 hó

12 fı

A pályázó
Végzettsége
felsıfokú

12 hó tapasztalatcsere, kutatómunka felsıfokú
folytatása

TudományTudomány-/szakterülete
egyetemi, fıiskolai oktatók,
középiskolai tanárok,
oktatásügyi szakemberek,
tudományos munkatársak
egyetemi, fıiskolai oktatók,
középiskolai tanárok,
oktatásügyi szakemberek,
tudományos munkatársak

Megjegyzés
Korhatár

/Anyagi ellátás,
ellátás, stb./

nincs

küldı fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél: szállás, 380 Kč
napi ösztöndíj
küldı fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél: szállás, 7.0007.500 Kč/hó ösztöndíj
tudományos fokozattól
függıen, magában foglalja a
szállás díját

nincs

A munkaterv aláírása folyamatban, a meghirdetés feltételes.
12.a. és 12.b. Az utóbbi évek tapasztalatai alapján a cseh fél kizárólag az Oktatási Minisztérium hatáskörébe tartozó intézményekbe biztosítja a fogadást. Ennek
utána kell járni a szakmai fogadólevél igénylésénél egyénileg. Az ösztöndíj megkezdésének legkorábbi idıpontja várhatóan 2018 szeptembere. A tanulmányok
megvalósulásához a cseh, ennek hiányában a tanulmányút programjának teljesítését lehetıvé tevı más nyelv ismerete szükséges.
A pályázathoz a cseh fél hivatalos adatlapját is csatolni kell. Az adatlap letölthetı a következı oldalon: http://www.msmt.cz/international-cooperation1/scholarships

EGYIPTOM
Jele
(mtp.)
I/1

I/2

Idıtartam
2-10hó

Az ösztöndíj
Összes keret
Célja, jellege
fı
idı
40 hó tudományos kutatás,
tapasztalatcsere

6 fı

20 hó kutatás, tapasztalatcsere

A pályázó
Végzettsége
Végzettsége

TudományTudomány-/szakterülete

valamennyi tudományág
egyetemi hallgatók,
egyetemeken végzett
kutatók, PhD-val, vagy
azzal egyenértékő
tudományos fokozattal
rendelkezı, a tudomáy,
az ipar, a mezıgazdaság
területén mőkıdı
szakemberek
egyiptológus, régész
egyiptológia, régészet
(feltétel: egyetemi
diploma)

Megjegyzés
Korhatár
nincs

/Anyagi ellátás,
ellátás, stb./
fogadó fél: doktori vagy
posztdoktori pályázóknak:
750 L.E./hó +szállás;
posztgraduális vagy doktori
képzésben résztvevıknek:
600 L.E./hó+szállás;
egyetemi hallgatóknak: 500
L.E./hó+szállás +
tandíjmentesség

nincs

A magyar fél által nyújtandó támogatások a késıbbiekben kerülnek meghatározásra.
Fogadólevél elızetes beszerzése nem kötelezı, de a fogadólevéllel rendelkezı pályázók elınyt élveznek.
A I/2. munkatervi pontok esetében angol nyelvismeret, valamint legalább középfokú arab nyelvtudás, az I/1 munkatervi pont esetében angol, továbbá alapfokú arab
nyelvismeret ajánlott.
A fogadással kapcsolatos adminisztrációs nehézségek miatt javasoljuk, hogy a kiutazást 2019. január után tervezzék.

FRANCIAORSZÁG
Jele
(mtp.)
6.

Idıtartam
1 hó

Az ösztöndíj
Összes keret
Célja, jellege
jellege
fı
idı
posztdoktori kutatás

A pályázó
Végzettsége
tudományos
posztdoktor kutatók,
elsısorban természettudományi és mőszaki
területen

TudományTudomány-/szakterülete
valamennyi tudományág

Korhatár
nincs

Megjegyzés
/Anyagi ellátás, stb./
küldı fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél: lsd. Francia
Intézet ösztöndíját

Új munkaterv aláírása várható, változások elképzelhetıek.
Tájékoztatás és pályázás közvetlenül a budapesti Francia Intézet Ösztöndíjirodájánál (bk.loemba@inst-france.hu vagy budapest@campusfrance.org; 1011 Budapest, Fö utca
17.).
A pályázatok tartalmi bírálatát a Francia Intézet végzi. A Tempus Közalapítványhoz utazási átalány támogatás igénylése céljából
céljából lehet benyújtani pályázatot - a Francia
Intézet pozitív döntése esetén.
A Francia Intézet várhatóan 2018 áprilisában fog döntést hozni és fogja jelölni a TKA számára a pályázókat; a TKA ekkor nyitja meg a pályázati felületét a jelölt pályázók
számára. A pályázatok beadása a Francia Intézethez:
Intézethez: november 11-február 28 között;
között a pályázat összeállításánál figyelembe kell venni a budapesti Francia Intézet pályázati
kiírását..

GÖRÖGORSZÁG
Jele
(mtp.)
3.a.
3.a

Idıtartam
10 hó

Az ösztöndíj
Összes keret
Célja, jellege
fı
idı
1 fı 10 hó posztgraduális tanulmányok
vagy kutatás

A pályázó
Végzettsége

TudományTudomány-/szakterülete

egyetemi/fıiskolai
diploma

az orvostudomány kivételével
valamennyi tudományterület

Megjegyzés
Korhatár
40 év

/Anyagi ellátás,
ellátás, stb./
küldı fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél: ösztöndíj

A meghirdetés feltételes. Az ösztöndíjra abban az esetben lehet jelentkezni, amennyiben görög partnerünk a felhívásban, 2018 tavaszán meghirdeti a lehetıséget. A
munkaterv lejárt, változások elıfordulhatnak.
Az államközi ösztöndíjakon kívül a görög fél szokott fölajánlani más tanulmányi/kutatói ösztöndíjakat, melyeket a TKA szintén meghirdet, illetve tájékozódhatnak a
Görög Állami Ösztöndíj Alapítvány (http://www.iky.gr/scholarships/allodapoi) és az Alexander S. Onassis Alapítvány (www.onassis.gr) honlapján.

HORVÁTORSZÁG
Jele
(mtp.)

Idıtartam
min. 3 –
max. 21
nap

Az ösztöndíj
Összes keret
Célja, jellege
fı
idı
tapasztalatcsere, elıadások
tartása, nemzetközi
konferencián való részvétel,
kutatás

A pályázó
Végzettsége

TudományTudomány-/szakterülete

Megjegyzés
Korhatár

posztgraduális
nincs
posztgraduális kutatók:
kutatók: valamennyi tudományterület,
a felsıoktatás
horvát vagy angol nyelvtudással
szakemberei, oktatói, ,
tudományos kutatók
(mester diplomával
rendelkezık)

1-10
hónap

tudományos kutatómunka,
szakmai továbbképzés

posztgraduális kutatók: bármely tudományterület,
nincs
felsıoktatás
kivéve mővészetek, horvát vagy
szakemberei, oktatói,
angol nyelvtudással
tudományos
kutatók(mester
diplomával rendelkezık)

min. 3max. 21
nap

tapasztalatcsere, elıadások
tartása, nemzetközi
konferencián való részvétel,
kutatás

posztdoktorok: a
felsıoktatás
szakemberei, oktatói,
docensek, vagy annál
magasabb beosztádú,
illetve PhD-t végzett
tudományos kutatók.

valamennyi tudományterület,
nincs
horvát vagy angol nyelvtudással

1-10
hónap

tudományos kutatómunka,
szakmai továbbképzés

posztdoktorok: a
felsıoktatás
szakemberei, oktatói,
tudományos kutatók,
docensek, vagy annál
magasabb beszotással,
illetve tudományos
kutatók PhD-vel.

bármely tudományterület,
nincs
kivéve mővészetek, horvát vagy
angol nyelvtudással

/Anyagi ellátás,
ellátás, stb./
küldı fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél: kedvezményes
kollégiumi szállás,
ösztöndíj: (a juttatás
folyósítása egyeztetendı a
horvát fogadó
intézménnyel)
küldı fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél: kedvezményes
kollégiumi szállás,
ösztöndíj1800 HRK/hónap
(a juttatás folyósítása
egyeztetendı a horvát
fogadó intézménnyel)
küldı fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél: kedvezményes
kollégiumi szállás,
ösztöndíj: (a juttatás
folyósítása egyeztetendı a
horvát fogadó
intézménnyel)
küldı fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél: kedvezményes
kollégiumi szállás,
ösztöndíj1800 HRK/hónap
(a juttatás folyósítása
egyeztetendı a horvát
fogadó intézménnyel)

Az ösztöndíj megkezdésének legkorábbi idıpontja várhatóan 2018 szeptembere. Online jelentkezés is szükséges a horvát félnél:
http://www.mobilnost.hr/scholarship_application/ Az idegennyelvő pályázatokat a TKA továbbítja a horvát félnek.

INDIA
Jele
(mtp.)
7/g

Idıtartam
2-10 hó

Az ösztöndíj
Összes keret
Célja,
Célja, jellege
fı
idı
20
posztgraduális képzések,
kutatások

A pályázó
Végzettsége
MA/MSc, PhD diploma

TudományTudomány-/szakterülete
Hindi nyelv tanulmányozása,
bármely tudományterület

Megjegyzés
Korhatár
nincs

/Anyagi ellátás,
ellátás, stb./
küldı fél: útiköltségtámogatás
fogadó fél:
szállástámogatás + havi
ösztöndíj

A tanulmányutak megvalósításához a helyi nyelv vagy az angol nyelv ismerete szükséges. A választható indiai fogadó intézményeket az indiai partner jelöli ki, amikor
közzéteszi pályázati felhívását. Az ösztöndíj megkezdésének legkorábbi idıpontja várhatóan 2018 szeptembere. A pályázó választ fogadó intézményt a megadott
lehetıségek közül, és a fogadás részleteit ı egyezteti az intézménnyel.
Az ösztöndíj részletei és feltételei a University Grants Commission honlapján kerülnek közzétételre: http://www.ugc.ac.in/

IZRAEL
Jele
(mtp.)
D/2a.

Az ösztöndíj
Összes keret
Idıtartam
Célja, jellege
fı
idı
1 év
kutatás, posztgraduális
képzés

A pályázó
Végzettsége

TudományTudomány-/szakterülete

Megjegyzés
Korhatár

BA/BSc végzettséggel
valamennyi tudományág (elınyt felsı
korhatár
rendelkezık, MA/MSc
élveznek a zsidósággal és
diplomával rendelkezık Izraellel foglalkozó
35 év
bölcsészettudományi,
társadalomtudományi és
mővészeti témák)

/Anyagi ellátás,
ellátás, stb./
küldı fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél: napidíj és
szállás

Az izraeli fél ösztöndíj felajánlásai az izraeli Külügyminisztérium honlapján hozzáférhetık, kérjük, olvassa el a pályázat beadása elıtt: www.mfa.gov.il.mfa
Pályázati határidı: 2017. november
november 20. Az izraeli honlapon felsorolt benyújtandó dokumentumok és a határidı csak azokra a pályázókra vonatkozik, akiket a TKA
jelöl az ösztöndíjra. Elsı körben a TKA-hoz kell pályázni a TKA felhívásában megadott dokumentumokkal és határidıre.
Kizárólag magyar állampolgárok pályázhatnak. Az ösztöndíjas utak megvalósításához magasszintő angol, vagy héber nyelvtudás szükséges. Az ösztöndíj
megkezdésének legkorábbi idıpontja várhatóan 2018 szeptembere.
Izraeltıll.
Minden pályázó csak egyszer kaphat ösztöndíjat Izraeltı

JEMEN
Jele
(mtp.)
I./4.

Idıtartam
1-3 hó

Az ösztöndíj
Összes keret
Célja, jellege
fı
idı
2 fı
6 hó kutatásra

A pályázó
Végzettsége
BA, MA, PhD szakos
hallgatók részére

Megjegyzés

TudományTudomány-/szakterülete

Korhatár

/Anyagi ellátás, stb./

kutatás bármely szakterületen

Külügyminisztérium
lügyminisztérium által utazásra
Ebben a pályázati ciklusban nem hirdetjük meg az ösztöndíjakat, mivel az ország teljes területe szerepel a Külgazdasági és Kü
nem javasolt térségek között.

KÍNA

Jele
(mtp.)

I/2b.

Idıtartam

1-10 hó

Az ösztöndíj
Összes keret
fı
idı

Célja, jellege

Végzettsége

továbbképzés, kutatómunka
felsıoktatási intézményekben,
illetve kutatóintézetekben

egyetemi mesterdiploma
vagy ennek megfelelı
felsıoktatási
intézményben szerzett
diploma

A pályázó
TudományTudomány/szakterülete
valamennyi
tudományág

Megjegyzés
Megjegyzés
Korhatár

/Anyagi ellátás,
ellátás, stb./

-

küldı fél: útiköltség
támogatás, havi ösztöndíj

LENGYELORSZÁG
Jele
(mtp.)

Idıtartam

4.

5-21 nap

7.

1-9 hó

Az ösztöndíj
Összes keret
fı
idı

A pályázó
Célja, jellege

70 nap tudományos kutatás köz- és
felsıoktatásban dolgozó
*oktatók részére,

Végzettsége
egyetemi oklevél

18 hó tudományos kutatás, szakmai egyetemi oklevél
továbbképzés a köz- és
felsıoktatásban dolgozó
*oktatók részére

TudományTudomány-/szakterülete
/szakterülete

Megjegyzés
Korhatár

Valamennyi tudományág az
oktatásügy elméleti és
gyakorlati kérdései
vonatkozásában.

nincs

valamennyi tudományág

nincs

/Anyagi ellátás,
ellátás, stb./
küldı fél:tartózkodási
költségek, szállásköltség,
útiköltség
fogadó fél: a tartózkodás
programjával összefüggı
utazások költségei,
tolmácsköltség
küldı fél: útiköltség
támogatás,
fogadó fél: ösztöndíj,
(amelybıl fizetendı a
szállásköltség is)

4. és 7.
7. Az ösztöndíj megkezdésének legkorábbi idıpontja várhatóan 2018 szeptembere. A lengyel fél állami felsıoktatási intézményekbe biztosítja a fogadást.
Ennek egyénileg utána kell járni a szakmai fogadólevél igénylésekor. A tanulmányutak megvalósulásához a lengyel, ennek hiányában a tanulmányi program
teljesítését lehetıvé tevı más nyelv ismerete szükséges.
* A Lengyel Oktatási Minisztérium fennhatósága alá tartozó fogadó intézményt lehet csak választani.
A kinti fél adatlapja a http://buwiwm.edu.pl/ oldalról tölthetı le.
A munkaterv aláírása folyamatban, a meghirdetés feltételes.

LETTORSZÁG
Jele
(mtp.)
13.

Az ösztöndíj
Összes keret
Célja, jellege
Idıtartam
fı
idı
5 hó kutatómunka
1-3 hó
max.
3 fı

A pályázó
Végzettsége
egyetemi és fıiskolai
oktatók, kutatók

TudományTudomány-/szakterülete
valamennyi tudományág

Megjegyzés
Korhatár
nincs

/Anyagi ellátás,
ellátás, stb./
küldı fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél: szállás,
ösztöndíj (60 LVL/hó)

13. A lett fél kizárólag az Oktatási Minisztérium hatáskörébe tartozó felsıoktatási intézményekbe biztosítja a fogadást. Ennek utána kell járni a szakmai fogadólevél
igénylésénél egyénileg.
A tanulmányok megvalósulásához a lett, ennek hiányában a tanulmányi program teljesítését lehetıvé tevı más nyelv ismerete szükséges.
A lett fél adatlapja a http://viaa.gov.lv/eng/international_cooperation/scholarships_gov/latvian_scholarships/ honlapon található.
A meghirdetés feltételes, új munkaterv aláírása esedékes.

MACEDÓNIA
Jele
(mtp.)
3.b.

.
Az ösztöndíj
Összes keret
Idıtartam
Célja, jellege
fı
idı
1-2 hó
20 fı 20-40 kutatási célokra
hó

A pályázó
Végzettsége
egyetemi diploma

TudományTudomány-/szakterülete

valamennyi tudományágban

Megjegyzés
Korhatár

/Anyagi ellátás, stb./

nincs

MEXIKÓ
Jele
(mtp.)
VI.26.

Idıtartam
kutatás:
1-10 hó;
specializá
ció: 10 hó

Az ösztöndíj
ösztöndíj
Összes keret
Célja, jellege
fı
idı
5
posztgraduális kutatások,
specializáció

A pályázó
Végzettsége
MA/MSc, PhD diploma

TudományTudomány-/szakterülete
Bármely tudományterület
(kivéve üzleti tanulmányok,
plasztikai sebészet, könyvelés,
marketing, fogászat és reklám,
valamint kapcsolódó területek)

Megjegyzés
Korhatár
n.a.

/Anyagi ellátás,
ellátás, stb./
küldı fél: útiköltségtámogatás
fogadó fél: tandíjmentes
képzés, havi ösztöndíj,
egészségbiztosítás

A mexikói partner, az AMEXCID várhatóan csak 2018. május környékén teszi közzé pályázati felhívásait, épp ezért az általuk elıírt pontos pályázási kritériumok akkor
lesznek csak világosak.

MONGÓLIA
Jele
(mtp.)
I./3.

Az ösztöndíj
Összes keret
Idıtartam
Célja, jellege
fı
idı
1-6 hó/fı
4
szakmai továbbképzés,
kutatómunka

A pályázó
Végzettsége
diplomával rendelkezı
szakemberek és kutatók

TudományTudomány-/szakterülete
bármely

A tanulmányutak megvalósításához a mongol vagy az angol nyelv magas szintő ismerete szükséges.

Megjegyzés
Korhatár

/Anyagi ellátás,
ellátás, stb./
küldı fél: útiköltség
támogatás (+ösztöndíj
kiegészítés adható)
fogadó fél: tandíjmentesség,
havi ösztöndíj
180,000MNT/hó, vagyis
90.61 USD/hó, kollégiumi
férıhely, egészségbiztosítás

OLASZORSZÁG
A tanulmányút megvalósulására akkor lesz lehetıség, ha olasz partnerünk a felhívást meghirdeti. Változások lehetségesek.
A meghirdetés feltételes, új munkaterv aláírása esedékes.

Jele
(mtp.)
1.1.2

Idıtartam
Idıtartam
8 nap/fı

Az ösztöndíj
Összes keret
Célja, jellege
Végzettsége
fı
idı
8 fı 64 nap szakmai továbbképzés,
felsıfokú, egyetemi
kutatómunka, tapasztalatcsere oktató, klinikai vagy
kutatóintézeti
munkatárs

A pályázó
TudományTudomány-/szakterülete
valamennyi tudományág

Megjegyzés
Korhatár
nincs

/Anyagi ellátás,
ellátás, stb./
küldı fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél: ösztöndíj

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ
Jele
(mtp.)
6.

Idıtartam
1-2 hó

Az ösztöndíj
Összes keret
Célja, jellege
fı
idı
5 fı 10 hó oroszországi állami
egyetemeken végzendı
tapasztalatcsere,
továbbképzés, kutatás

A pályázó
Végzettsége
felsıfokú

TudományTudomány-/szakterülete

Megjegyzés
Korhatár

csak felsıoktatási intézmények nincs
orosz nyelv és irodalom szakos
oktatói pályázhatnak

/Anyagi ellátás
ellátás,
ás, stb./
küldı fél: ösztöndíjkiegészítés, útiköltség
támogatás
fogadó fél: szállás

6. Az ösztöndíj az orosz nyelv és irodalom oktatás minıségének javítását szolgálja a magyar oktatási intézményekben. Gyakorló orosz nyelv- és irodalomtanárok
pályázhatnak 1-2 hónapos szakmai továbbképzésre, illetve kutatásra.

PALESZTINA
Jele
(mtp.)
I.2.

Idıtartam
1-10 hó

.
Az ösztöndíj
Összes keret
Célja, jellege
fı
idı
5 fı
5-50 kutatási célokra
hó

A pályázó
Végzettsége
egyetemi diploma

TudományTudomány-/szakterülete

arab nyelvi tanulmányok, illetve
tudományos kutatások bármely
tudományterületen

Megjegyzés
Korhatár

/Anyagi ellátás, stb./

nincs

Kizárólag azokba a térségekbe lehetséges a kiutazás, melyek nem szerepelnek a Külgazdasági és Külügyminisztérium által az utazásra
utazásra nem javasolt térségek
között.
tt.
közö

ROMÁNIA
Jele
(mtp.)
19. /B

Idıtartam
3-21 nap
vagy
1-10 hó

Az ösztöndíj
Összes keret
Célja, jellege
fı
idı
*
posztgraduális képzés,
kutatás **

A pályázó
Végzettsége

TudományTudomány-/szakterülete

Megjegyzés
Korhatár

egyetemi diploma

valamennyi tudományág

nincs

19./D

1-10 hó

*

posztdoktori**

PhD fokozat

valamennyi tudományág

nincs

19./E

3-21 nap
vagy
1-10 hó

*

kutatási ösztöndíj vezetı
oktatók és kutatókszámára**

tudományos fokozat

valamennyi tudományág

nincs

/Anyagi ellátás,
ellátás, stb./
küldı fél: útiköltség
támogatás, ösztöndíj
kiegészítés
fogadó fél: ösztöndíj
küldı fél: útiköltség
támogatás, ösztöndíj
kiegészítés
fogadó fél: ösztöndíj
küldı fél: útiköltség
támogatás, ösztöndíj
kiegészítés
fogadó fél: ösztöndíj

A megítélt ösztöndíjak száma a benyújtott pályázatok minıségétıl függ. Csak az állami intézményekben való kutatást engedélyezi a Román Oktatási Minisztérium.
Az ösztöndíj megkezdésének legkorábbi idıpontja várhatóan 2018 szeptembere.
*Összes létszámkeret kutatók számára összesen 40 hónap.
** A Román Oktatási Minisztérium fennhatósága alá tartozó fogadó intézményt lehet csak választani.
A meghirdetés feltételes, létszámkeret változhat, új munkaterv aláírása esedékes, egyéb változások lehetségesek!

SZLOVÁKIA
Jele
(mtp.)
O.9.a

Az ösztöndíj
A pályázó
Összes keret
Célja, jellege
Végzettsége
TudományIdıtartam
Tudomány-/szakterülete
fı
idı
5-20 nap max. 75 nap tapasztalatcsere, tanulmányút egyetemi, fıiskolai
valamennyi tudományág
15 fı
oktatók, tud.
munkatársak (elınyt
élveznek a szlovatisztikát oktató tanárok,
tankönyvszerzık),
oktatásügyi
szakemberek

Megjegyzés
Megjegyzés
Korhatár
nincs

/Anyagi ellátás,
ellátás, stb./
küldı fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél: kedvezményes
szállás + napidíj

O.9.b

1-3 hó

12 fı

12 hó kutatómunka

O.10.

2-5 nap

20 fı 60 nap elıadások tartása,
konzultációk, tudományos
konferenciákon
való részvétel - meghívásra

egyetemi, fıiskolai
valamennyi tudományág
oktatók, tud.
munkatársak, (elınyt
élveznek a szlovatisztikát oktató tanárok,
tankönyvszerzık),
oktatásügyi
szakemberek
felsıoktatásban dolgozó köz-, szak- és felsıoktatás,
bármely tudományág
oktatók, tudományos
munkatársak, szak-, és
középiskolai tanárok,
oktatásügyi,
szakoktatási
szakemberek

nincs

küldı fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél: szállás +
ösztöndíj

nincs

küldı fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél: szállás+ napidíj

Részletes információ a https://webadm.minedu.sk/scholarships-offered-within-the-framework-of-bilateral-programs-of-cooperation/ honlapon található. A
meghirdetés feltételes, új munkaterv aláírása esedékes, változások lehetségesek!

SZLOVÉNIA
Jele
(mtp.)
7.a

Idıtartam
3-10 hó

Az ösztöndíj
Összes keret
Célja, jellege
fı
idı
12 hó posztgraduális képzés

A pályázó
Végzettsége
Végzettsége

TudományTudomány-/szakterülete

MA/MSc diplomával
valamennyi tudományág
rendekezı
posztgraduális hallgatók

Megjegyzés
Korhatár
35 év

7.a A tanulmányokhoz a szlovén nyelv ismerete szükséges. Az ösztöndíj megkezdésének legkorábbi idıpontja várhatóan 2018 októbere.
A pályázathoz a szlovén fél hivatalos adatlapját is csatolni kell. Az adatlap letölthetı a CMEPIUS iroda honlapján: (www.cmepius.si).
A munkaterv lejárt. Változások elképzelhetıek.

/Anyagi ellátás,
ellátás, stb./
küldı fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél: kollégiumi
szállás, ösztöndíj

UKRAJNA
Jele
(mtp.)
II./2.

II./3

Az ösztöndíj
Összes keret
Idıtartam
Célja, jellege
fı
idı
10 hó
páylázati 10 hó tudományos kutatás
alapon

1 hó

3 fı

3 hó

tudományos kutatás

A pályázó
Végzettsége

TudományTudomány-/szakterülete

Megjegyzés
Korhatár
Korhatár

egyetemi/ fıiskolai
diploma

valamennyi tudományág

nincs

egyetemi/ fıiskolai
diploma

ukranisztika

nincs

/Anyagi ellátás,
ellátás, stb./
küldı fél: ösztöndíjkiegészítés, útiköltség
támogatás
fogadó fél: ösztöndíj,
lakhatás
küldı fél: ösztöndíjkiegészítés, útiköltség
támogatás
fogadó fél: ösztöndíj,
lakhatás

VIETNAM
Jele
(mtp.)
10.

Az ösztöndíj
A pályázó
Összes keret
Célja, jellege
Végzettsége
TudományIdıtartam
Tudomány-/szakterülete
fı
idı
nem
nem
nem továbbképzés, kutatómunka
diplomával rendelkezı
valamennyi tudományág
meghatár megh meghat felsıoktatási intézményekben, szakemberek és kutatók
ozott
atároz ározott illetve kutatóintézetekben
ott

Megjegyzés
Korhatár
nincs

/Anyagi ellátás,
ellátás, stb./
fogadó fél: ösztöndíj

TÜRKMENISZTÁN
Jele
(mtp.)
3.

Az ösztöndíj
Összes keret
Idıtartam
Célja, jellege
fı
idı
6 hó
nem
6 hó Türkmén nyelvészet vagy
bármely más, érdeklıdésre
megh
atároz
számot tartó területen.
ott

A pályázó
Végzettsége
angol vagy orosz
nyelvbıl megfelelı, a
fogadó intézmény által
meghatározott tudással
kell rendelkezniük.

TudományTudomány-/szakterülete

valamennyi tudományágban

Megjegyzés
Korhatár
nincs

/Anyagi ellátás, stb./

